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 ملخص:

مناقشة وحتليل واقع اإلسالم السياسي يف الساحل اإلفريقي، ومدى  ،سنحاول من خالل هذه الدراسة
رهابية النشطة على مستوى هذه املنطقة ابإلسالم السياسي املتطرف، حبيث نسعى منن خنالل ارتباط الشبكات اإل
إىل توضنننيد مننندى التويينننو ا ينننديولويي ل سنننالموفوبيا يف السياسنننة ا اريينننة ا مريكينننة،  ،دراسنننة هنننذا الن نننو  

ربرات ا ساسية الن  قندمت ا انطالقا من أن تنامي اإلسالم السياسي املتطرف يف الساحل اإلفريقي، كان من بني امل
 الوالايت املتحدة ا مريكية لتوايدها يف املنطقة. 

 .اإلسالموفوبيا، السياسة ا اريية ا مريكية، الساحل اإلفريقي: الكلمات املفتاحية

Abstract: 

In this study, we will attempt to discuss and analyze the reality 

of political Islam in the Sahel, and the extent to which terrorist 

networks active in this region are linked to radical political Islam. I 

am seeking to clarify the ideological uses of Islamophobia in US 

foreign policy. The rise of radical political Islam in the Sahel was one 

of the main reasons for the US presence in the region. 

Keywords:  Sahel region, US foreign policy, Islamophobia. 
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 :مقدمة

يف ، كاننننل الفقافنننة وال روقنننات الفقافينننةولقننند  ، ثقافننناتهننني ةربنننة  اإلنسنننانيةالتجربنننة  إن
 ننط  ول  ، دى اتريننا السياسننة الدوليننةعلننى م نن اإلنسننانيةالسننلوكيات  لب  ص نن

ا كانننل الفقافننة اإلسننالمية امل
التأكينند  شنن دت ةدينند ،إال أن هنايننة القننرن العشننرين .يسننيا للعدينند مننن التحننوالت الدوليننةسننببا ر 
، شنن دت هنايننة القننرن أدق. وبشننكل النظننر يف النظننام النندوي إعننادة، مننن حيننث الفقافننة أمهيننةعلننى 

ننصننامويل هنتوتننون، إعننادة التأكينند علننى نقنناط الت   ، انطالقننا مننن أةروحننةالعشننرين الداميننة بننني  اس    
نن، والنن  ين  احلضننارات اإلنسننانية احلضننارة  قنني  لننىع خطننورةفي ننا علننى أنننو العنندو ا شنند  اإلسننالم ز  ر  بن 

  . الوربية

 حمصورا يف، اجلدل حول خطوط التقسي  احلضاري، بقي ل رتات زمنية ةويلة ورغ  أن
 ، وما أفرزتو من نقاشات وخماوف2001سبت رب  احلادي عشر من ، إال أن أحداثالنظري اجملال

حبركات إسالمية اإلرهايب  النشاط ، وارتباط هذاللحدودحول تزايد خطر النشاط اإلرهايب العابر 
 (Fear) حول ياهرة  ا وف، لدى اجمل وعة الوربية اكبيا   دالا ، أنتج ي  متطرفة، يف ن س الوقل

 اإلسالمواجل اعات والدول الوربية ةاه  ا فرادعلى  ال  سيطرت، (Hostility) والعداء
الشت  والعنو وم و اهلج :مفل،  كل يوانب ايف اإلسالميةومظاهر الرفض لطريقة احلياة ، واملسل ني

 
 
، والت ييز على مستوى التعلي  اإلسالمية، اهلجوم على املسايد واملراكز و لل سل نيي  و  امل

ف يف أدبيات ر  ع  ال  تن   السيكولويية –وهي الظاهرة االيت اعية  .خلاوالسكن... والتوييو
، الذي ا طر ا خطر ىس   حتل م   ا دبيات ا مريكية  ام  قد   وت   ،إلسالموفوبيااب السياسة العاملية

 أحداثلتأيت  ،احلرب الباردة منذ هناية يف السياسة ا اريية ا مريكية صورة العدو نظراي مفل
 .وةعل منو عدوا حقيقيا 2001سبت رب احلادي عشر من 

، حراب ا حداثقادت بعد هذه  ،ا مريكيةالوالايت املتحدة  أن، ومعروف لدى اجل يع
منطقننة  يف، وهنني متواينندة اليننوم العننراق إىل وصننوالا  أفوانسننتان انطالقننا مننن، باإلرهننادوليننة علننى 

نن، السنناحل اإلفريقنني ننم  هننذا املنطننذ الننذي صننار   ن  ض   اقاننل  ط  ن  ، وم  لسياسننة ا ارييننة ا مريكيننةا لوي ا
وفننذ الرةيننة  -، الننذي تقننوده فحننة اإلرهننابحتننل عنننوان مكا، صننطدام مننع كننل مننا هننو إسننالميلال

. الوربينة ومصناحل ا يف املنطقنة للحضارة اأساسا  ةاملعادي، املتطرفة اإلسالمية اعات اجل -ا مريكية 
، منطقنة السناحل اإلفريقني -ا مريكية  من ا خاصة – م ا دبيات الوربيةقد   ، ت  وعلى هذا ا ساس
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رة التندخل بذلك إقننا  النرأي العنام العناملي بضنرو  ةا ل  او  حم    ،إلرهابيةعلى أهنا املال  اآلمن للشبكات ا
 .ل رهاب انا ض  حم    حىت ال تصبد ،يف املنطقة لضبط االستقرار

 : التالية اإلشكاليةةرح  إىل يقودان هذا السياق

نننن ا لتوي ننننات السياسننننة ا ارييننننة دا د   إىل أي منننندى اكننننن اعتبننننار ينننناهرة اإلسننننالموفوبيا حم 
  ؟ا مريكية حنو منطقة الساحل اإلفريقي

يف السنناحل  السياسني اإلسننالمواقنع  مناقشنة وحتليننل ،الدراسننةهنذه سننحاول منن خننالل 
السياسني  ابإلسنالمالنشطة على مستوى هذه املنطقنة  اإلرهابية، ومدى ارتباط الشبكات اإلفريقي
ا ينديولويي توضنيد مندى التويينو  إىل ،الن نو  ، حبيث نسنعى منن خنالل دراسنة هنذا املتطرف

السياسي املتطرف يف  اإلسالمتنامي  أن، انطالقا من ا مريكيةيف السياسة ا اريية  ل سالموفوبيا
 ا مريكيننننةالنننن  قنننندمت ا الننننوالايت املتحنننندة  ا ساسننننيةكننننان مننننن بننننني املننننربرات   ،اإلفريقننننيالسنننناحل 

 . لتوايدها يف املنطقة

تنطنوي علننى حمننورين  ، سننوفالدراسنةهلننذه  الر يسننية ا هندافن فنن ، ا سناسوعلنى هننذا 
 : لتاينظريني، وحمورين تطبيقيني كا

، الو نو  حنول مندلوال او  سب  رفنع الل ن إلسنالموفوبيا، منن خناللحماولة التعريو اب :أوال
 . يديولويية يف السياسة العامليةتويي ا ا اوأتثي 

 ،ل نرتة منا بعند احلنرب البناردة ،السياسة ا اريية ا مريكية على : التحول الذي ةرأاثنيا
الوربينة  احلضنارة ديندا لقني   ، ا كفنرالعندو نول سالم على أ ا مريكية ا دبياتمن خالل تقدمي 

نننتج عنننو انتقننال اإلدرا  ، وهننو التحننول الننذي بعنند هنايننة احلننرب البنناردة، وزوال الت دينند الشننيوعي
 أنإىل ا طننر ا خضننر، وكيننو  ،ا محننرا طننر  :مننا يعننرف بنننمننن  ،ا مريكنني للت دينندات ا ارييننة

يف السياسنة  : عندو حقيقنيصنورة اإلسنالم كننل خ  س ن، ر  2001احلادي عشر من سبت رب  أحداث
  .ا اريية ا مريكية

 ا م  د   ق ننن، مننن حينننث الصننورة الننن  تن  الواقنننع :ايب يف السننناحل اإلفريقنني: الت ديننند اإلرهنناثلفننا
، من حيث املصاحل وا قالي  املستوايت الوالايت املتحدة ا مريكية ل رهاب يف الساحل اإلفريقي.

 عالقنة الت ديند اإلرهنايب يف السناحل اإلفريقننيو  ا الت ديند اإلرهنايب يف السناحل اإلفريقني.اهل  نط  الن  ي  
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فريقننني، هنننل ، منننن حينننث التعرينننو ابإلسنننالم املوينننود يف السننناحل اإلابإلسنننالم السياسننني املتطنننرف
 ؟اإلسالم املتطرف :أم يندر  ض ن ما يس ى بن : اإلسالم املعتدليندر  ض ن ما يس ى بن

 و ،اجملنناورة وا قننالي ، اإلفريقنييف السنناحل  ا مريكينةمنن حيننث املصنناحل  املصنناحل،: رابعنا
:  مبادرة مكافحنة اإلرهناب يث التطرق إىل، من حاالنتشار ا مريكي يف الساحل اإلفريقي آليات

 مبننادرة مكافحننة اإلرهنناب عننرب الصننحراء، و (Pan-Sahel Initiative - P.S.I)عننرب السنناحل
(Trans-Sahara Counter Terrorism Initiative -T.S.C.T.I -) القينننادة ، و

 .(- Commandement de L' Afrique -AFRICOM)العسكرية ا مريكية إلفريقيا

 :(Approche Généalogique) جينيالوجيةمقاربة : اإلسالموفوبيا /أوال

يف بعننض ، إىل أنننو مننن الصننعب ينندا، و ات ا ساسننية لعلنن  ا نفروبولويينناحت  يل نننا االفرتاضنن
هننا علننى هننذه ا خننية النن  اكننن بناء .(1)ل أي مصننطلد عننن الفقافننةصننف، ا حيننان مننن املسننتحيل
، ومتتنند اإلثنيننة، مننرورا ابلعا لننة والعشننية واجمل وعننات يف مواقننع القريننة واملدينننة، عنندد مننن املسننتوايت

ن ل   ، عنرب ك ن، ع ومنااهلوية الفقافية ة لل وينة الفقافينة ي ننن  ع بن  . أمنا أوسنسنواء د  منن ا منة والدولنة علنى ح 
  تت يننز مج وعننة متالمحننة علننى حنننو   أن، حيننث تننت كن ا وعننات مننن الشننعوب مننن ف نني احلضننارة

تتجنناوز  ل الفقافننات ميننوالا ف  ننومت   .(2)، وااليت اعيننةمننن التقالينند اجل اليننة، ال لسنن ية، التار يننة كنناف  
وإ ا كانننل  .ومننناةذ معيننة منن العنام ن بطابع ننا ا صنا ل الكامننة لشنعوب  لنو   ، وت  احلندود الوةنينة

، منننننن خنننننالل اجملا نننننة الدا  نننننة بنننننني رن التاسنننننع عشنننننرا فكنننننار قننننند لعبنننننل دورا حا نننننا خنننننالل القننننن
 ا يننننننديولوييات، و (Les Idéologies Totalitaires) الديكتاتوريننننننة ا يننننننديولوييات

 أكفر أصبدولية على العالقات الد ا فكار أتثي، ف ن (Les Idéologies Liberales)املتحررة
نني العالقنات الدوليننة منن يسنن ي هننا  منن أن، حننىت (3)احلننرب البناردة يف عنام مننا بعند سن ولة  د ار س 

 .(Le Monde Post-Idéologique)االيدولويياعام ما بعد  بن : فرتة ما بعد احلرب الباردة

ننهنننا  ن   أن، جننند العالقننات الدوليننة أدبيننات وابلريننو  إىل ،  كننر الوننريبا يف الا واسننعا قاشا
نن ور  د  ي نن أبن  ،ي أدبيننات النظريننة الواقعيننة يف العالقننات الدوليننةوح  ، حيننث ت ننالفقافننة أمهيننةحننول  اأساسا

، ومنطنذ القوة، وتندر  ض ن منطذ املرتبة الفانية من حيث ا مهية يل الفقافة أتيت يفب  عوامل من ق  
 . (4)ى النظام الدويالدولة يف سياق فوض
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نر  ثن  أ  هلنا  أنن يف   نك  الفقافنة ت   أمهينة، ف ن الدوي ابلنسبة للنظام أما ، ا نا  يف السنلو  اه 
علننى  ف  ر   ع ننتن  التج عننات البشنرية تن   أن لنك  ،فننوعر   د االخنتالف وت  س ننيف الطريقننة الن  ة    أدقوبصنورة 

، الننذين هنن  خننار  اجمل وعننة أولئننكت عننل  لننك حتنندد  إ ، وهنني اآلخننرينا بصنن ت ا مت يننزة عننن ا   ننو     
 . )5(فتاريا الوريب قدمي قدم احلضارة ن س ا

: هنل ت عتنرب اإلسنالموفوبيا أحند اولة اإليابنة علنى السن ال التناييقودان هذا املنطذ إىل حم
، ل نننرتة منننا بعننند احلنننرب د  ال واعنننل يف العالقنننات الدولينننةالننن  أنتج نننا منطنننذ تن ع ننند   ،ال واعنننل اجلديننندة

    اتو ؟ د   سالم يف ح  اإل م  د  ، أم أهنا ياهرة قداة ق  الباردة

ت ر  بن ننفقنند اعتن   ،، واي ننل املسننيحية حتنندايت القننوة اإلسننالميةابع مننيالديمنننذ القننرن السنن
 ا فكنننارانتقنننال  أن ، حينننثهنننو  لنننك ، والواقنننعن سننن ا مت وقنننة علنننى املسنننيحية اإلسنننالمية احلضنننارة

، ي ابلنسنبة للونرباحلقيقن اإلسنالميالت ديند  أن، على الورب إىلوالتكنولوييا كان يت  من الشرق 
سنننننة   القسننننطنطينية بسننننقوط ا وروبيننننةكيننننان املسننننيحية   ز  العف ننننانيني، حيننننث اهتن نننن ا تننننرا بننننرز مننننع 
، يف الشنرق ا وسنط اإلسنالمية-اهلي نة العف انينة ، وشكللالعاص ة التار ية لل سيحية، 1453

   .)6(خمي ة ابلنسبة لألوروبيني ومنطقة شرق البحر ا بيض املتوسط، قوة

مع بداية الفورة الصناعية، فقد صاغ  ،ديثيف العصر احل واإلسالمأما العالقة بني الورب 
املاديننة  ابلتنأثيات ،منننذ  لنك الوقنلاحلضنارة العربينة اإلسنالمية،  لل  و  واشننتن  ، معامل نا الت نوق الونريب

يف حننني تلتقيننان بشننكل صننراعي مننن خننالل عشننرات  .ية للوننرب، وبكي يننة التعامننل مع نناوالسياسنن
 .)7(أورواب إىلامل ايرين  املسل نيمن  اآلالف

 إيديولوييةافل  اإلسالم أنفوكوايما،  رأس  ، وعلى الكفي من امل كرين الوربيني د  عتق  وي  
، ورمننا  ة ابلعدالننة االيت اعينة والسياسننيةا املتعلقنن   قيند  ، وع  ا خالقنني، هلنا دسننتورها ة ومرتابطننة  نظ  ن  م  

ن اإلسنالم أنوالواقنع  .ارا ش نكنل البشنر بصن ت   ب    إىل أتثيهنا، اتند ينةعامل اإلسنالمكانل يا بية   زم  ه 
 ديننندا خطنننيا  ، مشنننكال بنننذلكاإلسنننالميكفنننية منننن العنننام   أينننزاءالليربالينننة يف  الداقراةينننةابل عنننل 

م اسننك اإلسننالم في نا بزمننام السنلطة السياسننية بصنن ة  الن  بلنندانالاليننة، حنىت يف لل  ارسنات الليرب 
 .)8(مباشرة

ا وعننة  ،، خننالل القننرن التاسننع عشننراإلسننالميعلننى العننام  ي ا ورويبد   ع ننالتن   ز  فننر  أ  ولقنند 
إحيناء التصنور  ، الن  ع لنل علنى إعنادة)9(، كاننل أبرزهنا  الصنحوة اإلسنالمية خمتل نة أفعالردود 
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 منننن مظننناهر هي ننننة احلضنننارة الوربينننة علنننى نيأساسنننيمظ نننرين  إىلواسنننتندت  ،القننندمي عنننن اإلسنننالم
إىل ، وصنوال ل الصنرا  بنني املسنل ني وإسنرا يلابهلجوم العسكري من خنال ، بدأا اإلسالمية احلضارة

  .)10(وينت ي بطريقة ت كي احلداثيني اإلسالميني  : موسيقى البوباحلصار الفقايف الذي يبدأ بن

لى ، اشت ل عداخال من العناصرا متليطا خ   ا وىلمنذ بدااي ا  اإلسالميةكانل الصحوة 
ةناوزت االسنتع ار االسنتيطا  يف  أخنرى، وما اشرت  بنو منع ات عنات اإلسالميبو العام  د  ر     ما تن  
 اإلسننالمية، لننو كانننل الصننحوة اإلسننالميالتحنندي  أمهيننةالتقليننل مننن  ابإلمكننان، وكننان واحنند آن
ويت ننا هننذه الصننحوة تسننت د حي أن ا مننريف  ، لكننن املخيننوجننة لالسننتياء مننن قننوة الوننرب وثروتننونتي

 أبنالننذي سننناد علننى نطنناق واسنننع  االقتنننا  اجلننوهر بكفنني وهنننو: إىلقنننرب ، مننن عامننل أويا بيت ننا
، قند ، وعلى مندى قنروناإلسالمية احلضارةن ، وأرهيب إىل حد  قد ضل الطريذ  اإلسالميالتاريا 

 . )11(اإلسالمية ا خالقاحنرفل عن 

احلكن  املسنتبدة  أنظ نة أسنواعدد منن تت يز اليوم بويود اإلسالمية، و ن غالبية البلدان 
، قنوة ثورينة: نكن  اإلسنالما داخلينا قنواي علنى اسنتخدام ضانر   يكنون حم   أن، ف نو من شأن  لنك يف العام

فقنننننند أصننننننبد اإلسننننننالم علننننننى املسننننننتوى انلنننننني وسننننننيلة أساسننننننية لالحتجننننننا  ضنننننند ا نظ ننننننة غنننننني 
خناء االقتصنادي، منا بنني الونينة إىل مث  ن البلدان اإلسنالمية موزعنة منن حينث الر  .)12(الداقراةية

در علنى إةنالق دافنع ، وهو ا مر القااب س من ي ة أخرى ، وال قية إىل حد  خرايف من ي ة حد  
، يف سنننبيل حتقينننذ العدالنننة الحتجايننات املنطلقنننة منننن أسنننس دينيننة، إىل ت جنننر اداخلنني قنننوي آخنننر

وييات ة وفنننية لونننرس ا ينننديول، مصنننادر داخلينننا أن يف البلننندان اإلسنننالمية ن سننن ا، ك نننت اعينننةاالي
   .اإلسالمية يف حلبة السياسة

 .، أو منا هنو نظنام إسنالمي حقيقنيسنل ي تعرينو منا هنو إىل اإلسالميةالصحوة  ل  ع  س  
 م، ومننننن هنننننا ينننناء تعبننننيل سننننال ا صننننليةاحلنابلننننة اجلنننندد، ابلعننننودة إىل النصننننو   وتقضنننني تعننننالي 

،  لنك ، وتطبينذ القنانون اإلسنالمي الشنريعةسالميةت سك إبصرار إبقامة دولة إىل الإ، و ا صوليني
 .)13(، ال ين صالنأن السياسة والدين، ابلنسبة إلي  

: روح نضالية، ولعل أبرز هذه فكار ا خرى إىل تشييع املذهب بنك ا أدى عدد من ا 
ي ننال  لنى كننل ، والرغبنة يف القضناء عسنلبية رينال الندين النر يني السنننةا فكنار الشنعور بيبنة أمنل ح 

، وإةننالق اإلشننارات القويننة إىل النضننال يف سننبيل العقينندة مظنناهر االحنننراف ضنن ن نطنناق اإلسننالم
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ة ويني للونرب حبيسناإلسنالميني الن ضنة امعناد تبقنى، م ا سناسوعلى هذا  والش ادة. بلوة اجل اد
 ،(14)عننو أع العلى شكل  اإلسالمية، بل ان جرت الصحوة التنظي السياسي والفقايف فحسب

عل  ديدا يتجاوز احلدود افل ابل  اإلسالم، أبن الوربية ا وساط، لدى زايدة االعتقاد إىل أدىمما 
نن، وأنننو خ  القومينة خط الس نن أعننرا حنند اإلسننالمي هننو أالعنننو  أن، وكننان مننن الواضند حضنناري    ص 

و  مرتبطننا ابلعنننيف الننذهن الونريب اإلسننالم أصنبدكيننو   التأكنند، ك نا كننان مننن السن ل علنى الوننرب
 .وال وضى والتعصب

منطنذ  أنتجنوالصدام احلضاري، النذي  ي من ا طاب احلضاري اجلاري حوليف يزء كب
ربنننة وكاننننل ة ،فنننأكفر أكفنننرهنننو منننا ترتكنننز علينننو االهت امنننات  اإلسنننالم، كنننان اإلسنننالميةالصنننحوة 

د أاثرت ، قرق ا وسط خالل فرتة الف انينيات، يف العديد من دول الشالوالايت املتحدة ا مريكية
، شرسنننة للنننوالايت املتحننندة ا مريكينننةإسنننالمي يبننندي معارضنننة  -منننن قينننام تكتنننل عنننريب  املخننناوف

ننن(15)وللقننني  الننن  تتبناهنننا ى التأكيننند علنننى اسنننتقاللية هنننذا الت ديننند ر  ، ومنننع انت ننناء احلنننرب البننناردة ي 
، فقند ويس، على رأسن   صن و يل هنتنوتنون وبنرانرد لن نقاش تبناه الكفي من امل كريناإلسالمي يف

،  نو ياء فعال  ديدا حضاراي للورب أمهية النقاش اجلاري حول ما إ ا كان اإلسالم افل ىاكتس
 .كانل احلرب الباردة تضع أوزارها  حني

، للشنننتات (Incubateur):  حم  ض ننننكنننن،  ا للصننندامافنننل مصننندرا  اإلسنننالم أنوبننندا فعنننال 
 ، كننان ابإلمكنناول أوا ننل تسننعينيات القننرن العشننرينوحبلنن

 
دة علننى أن ك  نن   ن تقنندمي احلجننج والرباهننني امل

قينا، ، إفريمنع احلضنارات اجملناورة يف البلقنانهالل أزمات، منن خنالل صنداماتو   اإلسالم افل فعالا 
 . الشرق ا وسط، آسيا الوسطى، اهلند، وينوب شرق أسيا

، لوربركة إيديولويية وثقافية مع ا،  و  مع، قبل كل شيءا أن اإلسالمد  ومع  لك ب  
منا كنان عنن كنل و ، عنن القني  الوربينة   لك أن العقا د ال  كانل ختر  من العام اإلسالمي  غريبنة

، التأكيننند بوضننوح علنننى الصننندام التنننار ي يننند الطرفننان، الونننرب واإلسنننالم، ولسنننوف يعةداث نننيعتننرب ح  
،    احلضننارية ، وتصننوراال كريننة منطلقننا  الصننارا الننذي يطبننع  التننناقض إىلابلنظننر  ،القننا   بين  ننا

 : عن املاضي واملستقبل، حبيث (Les Représentations)ومت  ف ال       

  .فكرة مركزية ا فضل، واملستقبل اإلنسا : فكرة التقدم لدى الورب -*
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، حبكن  أن أسنس احلكن  اإلسنالمي املفناي أفضنل : يتطلعون إىل منا   لدى املسل ني السل يني -*
، يف احليننناة الصننناحلة :تننندوين املبنننادد ا الننندة لنننن ، ك نننا     وىل ل سنننالمأرسنننيل يف السننننوات ا قننند 

   .القرآن والسنة

ننة   والعننداء،  علننى أهنننا  تلننك احلالننة مننن ا ننوف كننل التعري ننات املقدمننة ل سننالموفوبيا  ع  
 .الوربية ةاه اإلسالم واملسل ني ال  سيطرت على ا فراد واجل اعات والدول

 العدو يف السياسة اخلارجية األمريكية ل صورةحتو   /اثنيا

والت على مستوى العالقنات الدولينة، كنان ابلعديد من التح ياءت هناية احلرب الباردة
منع : الندب الروسني، أو االحتناد السنوفي ، ووصنل فرانسنيس فوكوايمنا، أمه ا زوال ما كان يعنرف بنن
، حينث شنكل ، وهنو التنناقضاسني لنوعلنى أسناس زوال اننر  ا س، هذا التحول إىل هناية التاريا

، فحسنب ساسي للوالايت املتحدة ا مريكية، بعند احلنرب العاملينة الفانينةا  االحتاد السوفي  العدو
يسنني هننذا  :خننالل احلننرب العامليننة الفانيننة، يننور  كينننان، مريكنني لنندى االحتنناد السننوفي السنن ي ا 
ا مريكيننون ، واسننتول ا ابلطننرق الدبلوماسننيةالتعامننل مع نناكننن  ال، يامنندة أيديولوييننةالعنندو وفننذ 

   .(16)، والداقراةية حتل غطاء الدفا  عن العام احلر ،   على العامتهذه امليزة يف فر  هي ن

النننننوالايت املتحننننندة  و  حت نننننن  م  ، ، م يكنننننن االحتننننناد السنننننوفي  إال عننننندوا افرتاضنننننياويف الواقنننننع
يف ا نظ نننة الننن  ، لتزيننند منننن درينننة ا نننوف احلقيقينننة و  ت نننار  د  إضنننافية إىل ياننننب ق   ات  ر  د  ا مريكينننة ق ننن

م ا مريكيننون أن سنن   علننى قنند   وي   ،: العننام احلننر، مننن خطنر ا يديولوييننة الفوريننةتشنكل مننا يعننرف بننن
 .هن  ا قدر على مواي ة هذا ا طرأ

د ا رهيبا بع، عرفل فراغريية للوالايت املتحدة ا مريكيةي يد الدارسون أن السياسة ا ا
الناةنة عنن  (La Solitude Idéologique) ينراء  الوحندة اإليديولويينة، هناينة احلنرب البناردة

 ،خنناريي وكننان البنند هلننا مننن البحننث عننن عنندو  ، )االحتنناد السننوفيي ( (17)ضننعو العنندو ا ساسنني
ي هذا العدو على أنو  ديد عنامل    ر  د  جيب أن ي  ، يعطي ا احلافز للنشاط واحلركية، ويف ن س الوقل

ة السننتك ال مشننرو  حننىت تسننتع لو الننوالايت املتحنندة ا مريكيننة م ط ي نن ،ابلنسننبة لل ج وعننة الدوليننة
بصننن تو أيديولويينننة مت اسنننكة و ات انتشنننار عننناملي  ، ويف هنننذا السنننياق مفنننل اإلسنننالماإلمرباةورينننة

ننو حي نل ق  إىل أ، ابلنظر ا مريكيةالعدو املناسب للوالايت املتحدة  ،واسع  احلضنارة  ي  ق نة ل  ا منافيني ا
 .(18)الوربية
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، أن التحننندي ا ول النننذي ك نننا أكننند العديننند منننن املختصنننني، خاصنننة ا منننريكيني منننن  
شنننبكة  ، هنننو ، يف انننال ا منننن القنننومي يف املسنننتقبل القرينننباي نننو النننوالايت املتحننندة ا مريكينننةتو 

العننننام  إىلأفرادهننننا غالبيننننة  تنت نننني، و ، النننن  تقننننوم علننننى عقينننندة إسننننالميةاإلرهنننناب اجل ننننادي الدوليننننة
 أو، السياسنني اإلسننالما كبننيا يف دعنن  لعبننل دورا  ا مريكيننةالننوالايت املتحنندة  أنورغنن   .اإلسننالمي
، سواء يف  احلرب الباردة العربية، بتشجيع ة حمافظة عربيةي  ك  ل  ظ  م  ، ابلتواة  مع ن  املتطرف اإلسالم
القومينة الوحدوينة،  ايت اعينة ضند نزعنة – كحركة سياسيةو     ع  ، ود  كأيديولوييةالسياسي   اإلسالم

 أفرز نا، الن  املقاتلنة اإلسنالميةولكن حتولل املنظ ات  أفوانستان.يف  اإلسالميةبدع  املقاومة  أو
 مريكنننا يف منننا تسننن يو وكالنننة االسنننتخبارات املركزينننة  العنننداء ، إىلا فوانينننة ضننند السنننوفياتاحلنننرب 
، وهنني نتيجننة غنني مقصننودة لسياسننة احلكومننة (Blow Back)بظنناهرة  الضننربة املرتنندة ا مريكيننة

 .(19) ااا مريكية وممارس

 ، النن  شننن ا 2001سننبت رب احلننادي عشننر مننن  ت هج نناتز    نن، ح  وعلننى هننذا ا سنناس
 ن  ومواي نة    ل   مبندأ على حماولة صياغة ا مريكية اإلدارة، اإلسالميةاملنطلقات  تنظي  القاعدة  و

ألقنناه يف ، حيننث اقننرتح  ريتشننارد هنناس، يف خطنناب دة ان ننوف ابملخنناةراحلننرب البننار  عننام مننا بعنند
، دايت فرتة ما بعد احلرب البناردةللتعامل مع حت ك سرتاتيجية يديدة  اإلدما  مبدأ، 2002فريل أ
 إدمنا ، هنو يف القرن احلادي والعشرين ا مريكيةللسياسة ا اريية  ا ساسياهلدف  إن يقول: إ 

     ع   د  ت  يف الرتتيبات ال  س   أخرىبلدان ومنظ ات 
ا
 .(20) ا مريكيةذ مع املصاحل والقي  س  ت  ا ين  عامل

 أن إال، يقتضنننني نوعننننا مننننن احلننننوار والليونننننة اإلدمننننا  مبنننندأ أن، وعلننننى الننننرغ  مننننن لكننننن
، 2001سننبت رب  11دايت عننام مننا بعنند يف تعامل ننا مننع حتنن حافظننل ا مريكيننةالننوالايت املتحنندة 
نن  وس   ،نسنتطيع إنننا:  يف ن س ا طاب قنا ال الذي ي كده هاس ،الزعامةية و وق  على منطذ ال     ك  ل  س 

 .(21)ع تساةل ض  و  ليس م   أن سنانا يف الدفا  عن ق  ح   إن، ين حين ا يكون  لك ضرورايد  ر     نن  م  

  اإلسنالم ، اسنتخدمل ا مريكينةالوالايت املتحندة  أنيتضد يليا  ،سبذ وبناءا على ما
ا وسنننناط . أكفننننر مننننن  لننننك يعننننرف اإلسننننالم يف بعننننض  سياسننننت ا ا ارييننننةيف لعنننندوا ن:كصننننورة لنننن

ة ي نننننط  وإمننننننا ك   ، كنننننذلك ابل عنننننل   ننننننولنننننيس ، (22)ال اشنننننية اإلسنننننالمية السياسنننننية ا مريكينننننة بصننننن ة
عاملينة منا  ندم ، وتسنيي السياسنة التدخل ا يف الش ون الداخلينة للندولر هلا مواصلة رب   ت   أيديولويية

التوني  أن، جنند 2001ل نرتة منا بعند  ا مريكينةالسياسنة ا اريينة  إىلريو  فبال .مصاحل ا القومية
، لسياسنت ا ا ارييننة  ك بندأ قا نند   اإلرهننابهننو تبني نا ملبنندأ مكافحنة  ،علي نا ا ساسني النذي ةننرأ
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 يف ا مريكينةعن التعاون مع الوالايت املتحدة ، عزوف أي دولة أوي ت  لرغبة  الذي ال املبدأوهو 
تطورا يف الكي ية ال   رأينالقد  يقول هاس:  إ ، ابملبادد والقواعد الدوليةي ت   ، ك ا الاجملال هذا
متنند احلكومنات  ، فن ن السنيادة ال عن نا ببسناةةان  ر  بن نع   ، ف  ا ماالسيادة إىل ا اجملت ع الدوي  ر  ظ  ن  ين  

     . (23)شيكا على بيا  لت عل ما تشاء داخل حدودها ا اصة 

، والعالقة ابإلسالم السياسي ديد اإلرهايب يف الساحل اإلفريقي: الواقع، املستوايتالته /لثا اث
 املتطرف

نن يعننة اإلسننالم ، وةب ا ننا، أي برتكيبت ننا البشننرية د   ال متفننل منطقننة السنناحل اإلفريقنني يف ح 
االةاهنننات  لي نننة فريننندة منننن، لكنننن هننننا  تو للحركنننات اإلسنننالمية الراديكالينننة ، م ن شنننأا املوينننود في نننا

قننة سنناحة يا بننة للشننبكات اإلرهابيننة. ولعننل أهنن  هننذه ، ةعننل مننن املنطالدوليننة، والظننروف انليننة
، وسننيلة أساسننية لالحتجننا  ضنند ا نظ ننة غنني العوامننل، أن اإلسننالم أصننبد، علننى املسننتوى انلنني

 ،حل اإلفريقننييف السننا ا مريكيننةوتننرتبط املخنناوف ا منيننة ، يف السنناحل اإلفريقنني. )(24الداقراةيننة
ال ارين من نطقة على أهنا مال  ل رهابيني م املقد   ال  ت   ،ستخباراتية، ابلعديد من التقارير اإلأساسا
، التحنذ التحالو الدوي ملكافحة اإلرهاب، يف أفوانستان والعراق. فحسب هنذه التقنارير ضرابت
عند سننقوط نظننام ةالبننان يف ، بالقاعندة منطقننة السنناحل اإلفريقنني مقاتنل إسننالمي مننن تنظنني  600

، للنوالايت املتحندة ا مريكينة  -I.G.G -. ك نا قندمل اجمل وعنة الدولينة لالزمنات (25)أفوانستان
اكننن أن تكنون الدولنة الن  سيسننتقر في نا أسنامة بننن  ،مناي دولنةشني في ننا إىل أن ا وعنة تقنارير ت  

 .(26)الدن، بعد هربو من أفوانستان

،  ا يورافية وفقر دول الساحل   ع   د  ، ال  ت  خاوف ا مريكيةا ساس، تقوم املعلى هذا 
ل و   ح  ي  ، لضنبط االسنتقرار س نأن عندم التندخل العسنكري    ر  د  ت  يعلل الوالايت املتحدة ا مريكية، 

، (G.S.P.C)ل رهنناب، خاصننة بعنند توسننيع اجل اعننة السننل ية للنندعوة والقتننال ض ننن  إىل حم   املنطقننة 
، علنننننى مسنننننتوى احلننننندود مننننننع ، واسنننننتوالهلا لل نننننراغ ا مننننني رينننننةراء اجلزاجملنننننال نشننننناة ا إىل الصنننننح

، وقند (27) 2003 سا حا أينبيا يف صنيو 32ماي، وموريتانيا، حيث قامل ابختطاف النيجر،
  ر   عن   عنن وينود عالقنات بنني

 اجل اعنة السنل ية للندعوة والقتنال وتنظني  القاعندة أكد ا فراد امل
(28). 
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، يف إدارة   بنة كاتنب الدولنة للشن ون اإلفريقينة، سنوزان راينس، ان  كدههذا اإلدرا  الذي ت
ا وا كفننر عدوانيننة للننوالايت املتحنندة فاننطر  : يك نني أن احلركننات اإلسننالمية ا كفننر ت  ، بقوهلنناكلينتننون

، لت فنل مصندرا للقلنذ أكفر فأكفر يف إفريقيا اجلنوبية، السنودان، نيجنياي، واجلزا نر نشط  ا مريكية ت  
 .(29) سبة للوالايت املتحدة ا مريكيةابلن

، اجلنرال  شارل وول، على على للقوات ا مريكية يف أوروابك ا ي كد مساعد القا د ا 
لرتاينع منن أينل إعننادة ، كقواعند لمشنال إفريقينا، والسناحل اإلفريقنيأن عناصنر القاعندة اسنتع لل 

ي ا مريكننني يف أفوانسنننتان .  فالتننندخل العسنننكر تنظننني  ن سننن ا، والتحضننني هلج نننات ضننند الونننرب
بني هذه املناةذ ، ومن ا، إىل البحث عن أماكن يديدة أكفر أمنا والعراق، دفع ابحلركات اإلرهابية

، وحماصنننرة قنننوات بداينننة احلنننرب الدولينننة علنننى اإلرهننناب. ف ننننذ السننناحل اإلفريقننني، واملونننرب العنننريب
يا بينننننة وسنننننطا يدينننندا  و  ،، أصننننبد السننننناحل اإلفريقنننني(30)التحننننالو ل رهننننابيني يف أفوانسنننننتان

 :مننا يعننل الننر يني ا مننريكيني، ي كنندون علننى أن وهننو. (*)، أو النا  ننةللشننبكات اإلرهابيننة النشننطة
 .(31) هو أفوانستان يديد تبحث عنو القاعدة ك لجأ آمن اإلفريقي الساحل

سناحل ، يف الا مريكينة، ابلنسنبة للنوالايت املتحندة ا كان ا مر ا كفر إاثرة للقلنذولطامل
، وإمنننا يف إمكانيننة تكتننل هننذه الننوةي ، لننيس يف احلركننات اإلسننالمية املتطرفننة  ات الطننابعاإلفريقنني

كننننات، حتننننل منظ ننننة إرهابيننننة إقلي يننننة، أو انضنننن ام ا إىل تنظنننني  القاعنننندة. وابل عننننل، سننننامهل احلر 
قيننام هنننذا ، يف ، يف أفوانسننتان والعننراقاحلننرب الدوليننة علننى اإلرهنناب ل  ل نن، النن  تن  الظننروف الدوليننة

تنظي  القاعدة مباشرة التكتل حتل تس ية القاعدة يف بالد املورب اإلسالمي، ال  أعلنل والءها ل
 : كتل الذي فرضو عاملني أساسني مها، هذا التمع أتسيس ا

 ،يف ليبينااجل اعنة الليبينة املقاتلنة  ،يف اجلزا نراجل اعنة السنل ية للندعوة والقتنال  :ةت ع كنل منن -1
علننى إيديولوييننة  ،يف تننونس اجل اعننة التونسننية املقاتلننة، و يف املوننرب بيننة املقاتلننة اجل اعننة املور 

 .الوةن العريب ع     ، حنو إقامة دولة إسالمية ة    السياسيي، كأداة أساسية للتوية ي اديةي     ل  س  
ت مويعنة منن ةنرف يينوش دول ، بسنبب تلقي نا لضنرابا لرتايع فعالية هذه التنظي اتونظرا 
 .شاة ا حتل تنظي   و ةابع إقلي يسارعل قيادا ا إىل توحيد ن ،املنطقة

، دة ل كننرة إقامننة الدولننة اإلسننالمية تنظنني  القاعننبنني  ، إىل ت  أدت احلننرب ا مريكيننة علننى العننراق -2
في نا عنرف  ،ينة، كقنوة إسنالميةامليندا  علنى النوالايت املتحندة ا مريك ت وق اب شعورها انطالقا من
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ي أعلننننو تنظننني  القاعننندة يف هنننذا الرهنننان النننذ .م احلنننرب ا مريكينننة علنننى العنننراق: حنننرب املننندن أايبنننن
عالقا ا مع التنظي نات اإلرهابينة، النشنطة يف املونرب العنريب، والسناحل ، أدى  ا إىل تقوية العراق

، وتضننييذ ا ننناق قنناتلني احلنناملني لل كننر اجل ننادي، مننن أيننل توذيننة احلننرب يف العننراق ابملاإلفريقنني
 .املورب العريب والساحل اإلفريقييف  صاحل ا مريكيةعلى امل

، علننى أهنننا يب نننة منطقنننة السنناحل اإلفريقنني ا مريكيننة  الننوالايت املتحنندة ، ت نندر  وحاليننا
 :، يف احلرب الدولية على اإلرهاب، ويرتبط هذا اإلدرا ، أساسا، ابلعاملني التالينييديدة

رة اجلرانننة املنظ نننة بكنننل أشنننكاهلا، سنننواء علنننى ، تننننامي يننناهمنطقنننة السننناحل اإلفريقننني ف  عنننر  ت   -1
، مننناي احللقنننة ا ساسنننية هلنننا، أو كيننندال  ، خاصنننة السنننجا ر الننن  تشنننكل منطقنننةمسنننتوى الت رينننب

ن تبقننى يراننة املتننايرة ابملخنندرات، . و لكنناملتننايرة ابلبشننر، املتننايرة اب سننلحة، و تبننيض ا مننوال
نا كفر خطرا ، نقطنة عبنور لل خندرات الصنلبة، إىل احل اإلفريقنيكن  حتنول السن، حب   اوا ، و ا سر  من 

ةنن  48: ، حواي2007ستقبلل إفريقيا الوربية سنة اهلروين، الكوكايني، والكرا ، حيث ا :مفل
، إىل فضناء وت كد التقديرات أن غنرب إفريقينا، سنتتحول يف املسنتقبل القرينب مرتي من الكوكايني،

لشننننننكل الن ننننننا ي للتسننننننويذ ، يف اادة إنتاي ننننننالكوكننننننايني، وأتسننننننيس قاعنننننندة إلعننننننلتخننننننزين مننننننادة ا
ةننن مننرتي مننن اهلننروين  لننن س  35: إىل اسننتقبال غننرب إفريقيننا حلننواي ، هننذا إضننافةاالسننت الكي

يكننا الالتينينننة إىل أوراب مننن أمر حت  نننو ل ةريق ننا التقلينندي  ، النن هننذه الع ليننات اإليراميننة. (32)السنننة
، مث الساحل اإلفريقي، كا الالتينية إىل القرن اإلفريقيمريإىل الطريذ اجلديد الذي يبدأ من أ، الوربية

اإلرهابية ك وارد وهي املوارد ال  تعت د علي ا الشبكات . عرب املورب العريبوصوال إىل أوراب الوربية 
، ةنة عنن اإلرهنابفقضنية االسنتقرار يف السناحل أساسنا ليسنل قضنية يديندة ان. أساسية للت ويل

وحسنب . (33)االنتشار الواسع لتجارة املخدرات وا سلحة بكنل أشنكاهلا وإمنا هي مسألة أويدها
نن، مت   اإلسننتخباراتيةبعننض التقننارير  مننن ربننط عالقننات  ن تنظنني  القاعنندة يف بننالد املوننرب اإلسننالميك 

رينننذ الشنننبكات اإلرهابينننة يف ، عنننن ةب املخننندرات يف أمريكينننا الالتينينننة، منننع كنننارتيالت  رينننييننندة
، ف نننننذ  ارت ننننا  عنننندد اهلج ننننات اإلرهابيننننة، يف املنطقننننة بشننننكل مفنننني لالنتبنننناهىل. ابإلضننننافة إأورواب

 .(34)هجوما إرهابيا 126: سجلل املنطقة حواي 2001سبت رب احلادي عشر من  أحداث

، سنننوف حل اإلفريقننني، علنننى أن السننناأتكيننند العديننند منننن الدراسنننات، خاصنننة ا مريكينننة من نننا -2
ب إفريقنني، خاصننة مننع بننروز ا وعننة مننن امل شننرات ا اصننة إرهننا ا لن ننو وتطننورصننبا د انناال خ  صننب  ي  

، أتكيننند تنظننني  ومننننو، عننن ةرينننذ عننندد منننن اجل عيننات السنننل ية. يف إفريقينننا بتنننامي التطنننرف النننديي
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ا، علننننى القاعنننندة يف بننننالد املوننننرب اإلسننننالمي ،  إىل كننننل مننننن: السنننناحل يف أقل ننننة نشنننناة ا م باشننننر  
ي  زعنن . حيننث يقننول درودكننالاحل الوربيننة يف املنطقننةاف ا لل صنن، ومواصننلة اسننت دوالصننحراء الكننربى

توى انلنننني إىل ، جنحنننننا يف تطننننوير معركتنننننا مننننن املسننننبعننننون ه: هننننذا التنظنننني  يف إحنننندى تصننننرحياتو
، أخرى، واىل الساحل اإلفريقي. وهكنذا، وتوسيع اال نشاةنا إىل دول مواربية املستوى اإلقلي ي

 نا علنى ا راضني النوالايت املتحندة ا مريكينة تعتنرب حر  سامهنا يف خلذ ي اد إقلي ني...إ ا كاننل
 .(35)، فل ا ا تكون نشاةاتنا على أر  الوالايت املتحدة ا مريكية غي شرعية اإلسالمية شرعية

،  ات يف احلنننرب الدولينننة علنننى اإلرهننناب ،الدولينننة للج نننودوإ ا كاننننل اجلب نننات ا وىل 
قاط نظنننام ةالبنننان يف أفوانسنننتان، ونظنننام صننندام حسنننني يف إسننن -ا هننندافة د  د  ، وحم  نننيت  ال  و  ةنننابع د  
مصننادر الت دينند مننن: وضننع ، مننن حيننث تعنندد  ن يب ننة السنناحل ت ننر  حتنندايت أكننربفنن -العننراق

، انكشاف كبي لكل أنوا  اجلراة املنظ ة  ، انتشاراقتصادي مرتدي يف الساحل، والصحراء الكربى
لت ديند الن  تبندأ ابملونرب يث تداخل مسنتوايت ا، ومن حد لنشاط الشبكات اإلرهابيةساع  أمي م  
 .ساحل كحزام يورايف بني املنطقتنيا ابلرورا ، م  وتنت ي يف منطقة الصحراء الكربى ،العريب

 :ابلنسبة للمغرب العريب *
ايت املتحنندة ا مريكيننة منننذ أعننوام، ل املوننرب العننريب اهت امننا ومصنناحل أكينندة للننوالشننك   ي  
 ا مريكيون من الوصنول إىل ف  تخو  ي   ،لذلك . املستويني ا مي واالقتصاديبنيين ز او    وهو اهت ام 

ننر .  لننك أن ويننود تاعننات مصنناحل  ، ومصنناحل حل ننا    ا وربيننني  حالننة ال اسننتقرار إقلي نني م ض 
 يسننية امل ننددة لل صنناحل ل أحنند العوامننل الر ف  نن، وعلننى حنندودها، ا  إرهابيننة نشننطة يف النندول املواربيننة

م اتننة   ننا يفت  ي  القاعنندة يف بننالد املوننرب اإلسننالمي عننن ن   ة، واب خننل مننع إعننالن تنظنني ا مريكينن
، ف ن  ساساب. و ن املصاحل االقتصادية ا مريكية يف املنطقة ةاقوية (36)املصاحل الوربية يف املنطقة

 ا مريكينة يف ملصناحلضنع اتنو ي  د  ، أو زايدة ح  لقنادم منن السناحل يف حالنة انتشنارهالت ديد اإلرهايب ا
، يف املنطقننننة عرفننننل ارت اعننننا ملحويننننا ، خاصننننة وأن االسننننتف ارات الن طيننننة ا مريكيننننةدا ننننرة ا طننننر

 .(37)مليار دوالر 4.5حواي  2005واب خنل يف اجلزا ر حيث بلول يف 

 : عالقة الساحل مع غرب إفريقيا -*

مليننون نسنن ة، وهنني بلنند  و  130إفريقيننا أبكفننر مننن : هنني ا كفننر كفافننة سننكانية  يف نيجننيايأ/ 
، مننن إمكانيننة وف ا مريكيننة ابلنسننبة هلننذا البلنند، ترتكننز املخنناأكفريننة إسننالمية، وعلننى هننذا ا سنناس
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السنننناحل هلننننذه ا كفريننننة اإلسننننالمية، مننننن أيننننل أتسننننيس خننننالاي  اسننننتوالل الشننننبكات اإلرهابيننننة يف
؛ وهننو تشنناد: النيجننر و ا  احلنندود مننع دولتننني سنناحليتني مهنن، علننى اعتبننار أن نيجننياي تتقاسننإرهابيننة

 . النشاةات اإلرهابية حنو نيجياي ع بن ر ه   تدى ا مريكيون أن مت  ش  اجلوار اجلورايف الذي     

، حيننث أهنننا اي ابحتوا  ننا ملصننادر ةاقننة ها لننةويننرتبط القلننذ ا مريكنني في ننا  ننل نيجنني 
، هو شكل ا ساسي ابلنسبة لألمريكيني، وامل(38)ل للوالايت املتحدة ا مريكية ابلبرتولو   خامس مم   

، ال  تعنا  ولية النيجيية تت ركز يف الش ال، وحتديدا على حدودها مع النيجرأن أكرب اآلابر البرت 
. إضافة (39)ع نشاط القاعدة يف بالد املورب اإلسالمي حنو الساحلوس  ا ت  ه  ز  ز  أزمات أمنية حادة ع  

ي غنني مسننتقر مننن يننراء كفننرة املطالننب االن صننالية للعدينند مننن إىل أن نيجننياي تت يننز بنظننام سياسنن
  اإلمدادات ة من إمكانية انقطا د  ى ا مريكيون حب   ش  ،     . وبناءا على هذه الت ديدات(40)احلركات

 .  ومن تضرر استف ارا   يف املنطقة، البرتولية النيجيية

 :Trans-Sahara Gaz pipeline Projectب/ مشننرو   أنبننوب الونناز العننابر للصننحراء  
نيجنيي ينربط أبوينا عاصن ة نيجنياي مينناء  -أنو حمور ةناقوي وهنو مشنرو  يزا نري نالحظ أيضا 
ومنا أن  .ةناه أورواب ، منن أينل نقنل غناز خلنيج غينيناكلن   4000ابجلزا ر، علنى ةنول بي صاف 
 شنرو   طنر اجل اعنات، يتخنوف ا مريكينون منن تعنر  هنذا املر عنرب النرتاب النيجنييا نبوب ا   

القنننوات  :املعروفنننة ابسننن  قامنننل اجل اعنننة االن صنننالية ،. وابل عنننلاإلرهابينننة واجل اعنننات االن صنننالية
 - Force Volontaire du Peuple du Delta du Nigerالتطوعينة لشنعب دلتنا النيجنر 

V.F.P -  ط تضننن ن أحسننن توزينننع لعا نندات النننن إ ا م، حننرب شنناملة بت ديننند نيجننياي بقينننادة .
. وبنناءا علنى احت ناالت التقنارب بنني شركات ا ينبية كي توادر املنطقةو هبل إىل غاية  ديد ال

، ينظر ا مريكيون إىل نيجياي على أهنا احللقة الرخوة يف ت االن صالية والشبكات اإلرهابيةاجل اعا
 . (41)غرب إفريقيا

 :إمكانية انتشار عدم االستقرار *

ننت  ، ابآلاثر النن  حي   اسنناويتعلننذ هننذا انننور، أس تواينند عناصننر القاعنندة يف  ل أن تنننتج عننن  
ف تخننننو  ي   ،. ف ي ننننا  نننل موريتانينننناعنننض النننندول مفننننل موريتانينننا والسنننننوال، علننننى اسننننتقرار باملنطقنننة

، -كفنر هشاشنة منن الناحينة ا منيننةالندا رة ا  -، والنيجنراملونرب ،ا مريكينون منن يوارهنا للجزا نر
اإلرهابيننة يف أوت  اهلج ننات رب  عت نن. وت  اسننتقرار البلنند ز  ذ حمنناوالت هل  ننل ننن أن    ك ننهننذا اجلننوار الننذي ا   
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  املخنناوف دع   ، أحسننن مفننال ي ننينننداي موريتانيننا 15ينناة حب أودتشنننقوي  النن   ضنند ثكنننة 2004
 .(42)ا مريكية

، فن ن ملينون برمينل 700لبرتولينة حبنواي ر احتياةا نا اد  ق ن، ال  تن  أما في ا  ل السنوال
، وهنو منا  لنذ ه ملوريتانيا ومنايار  و  ، قا  ة على أساس ي  د، في ا  ل هذا البلاملخاوف ا مريكية
إىل النشاط اإلرهايب على  ، ابلنظرلسنوال يف حالة من عدم االستقرارد لدخول ا    انكشافا أمنيا ا   

، هنو ا منريكيني هننا ذ  قل ني  . منا (43)سياليون  وكوت دي وار    حدوده، والذي اكن أن ينتشر إىل
ن
 
اسني ، بصن تو احللينو ا سرهنايب منن دول السناحل حننو السننوالد اإلأهن  ال يرغبون يف انتشنار امل
 .هل  يف إفريقيا ال رانك ونية

للت دينند ، عطيننو النوالايت املتحنندة ا مريكيننة، وعلننى الننرغ  مننن هنذا الت ويننل الننذي تلكنن
اجمل وعننة عننن  2005صنندر يف مننارس  ،الصننحراء الكننربى ومنطقننة اإلفريقنني اإلرهننايب يف السنناحل

 Islamist: واقنع أم وهن  ؟ اإلرهناب اإلسنالمي يف السناحلتقرينر حتنل عننوان  الدولينة لألزمنات

Terrorism in the Sahel : Fact or Fiction ?،  هننذا التقريننر يننناقض متامننا كننل
حسب هذا ف .أنو أفوانستان أفريقياعلى  اإلفريقي ا ةروحات ا مريكية ال  ةاملا قدمل الساحل

، معننننس املسننننل ني املعتنننندلني (املسننننل ني اجلينننندين، واملسننننل ني السننننيئني  التقريننننر جيننننب الت ريننننذ بننننني
ينحصنننر يف  ،، كنننان اإلسنننالم السنننا د يف املنطقنننة صنننوفيا متسننناحما. وتقلينننداي)واملسنننل ني املتطنننرفني 
ريديننة، والهنني ثننالث اةاهننات ر يسننية

 
 ،ا ابملنطقننةتيجانيننة. ا وىل هلننا اتريننا قنندمي ينندا : القادريننة، وامل

تشناد. وحسنب هنذا ، النيجنر، فالفة جنندها يف موريتانينا، مناي، والالفانية تتوايد بكفرة يف السنوالو 
، ت كنننند العدينننند مننننن الدراسننننات علننننى الطبيعننننة املتسنننناحمة واملعتدلننننة ل سننننالم يف دول التقريننننر دا  ننننا

 . (44)اإلفريقي الساحل

، النن  وصننلل إىل السنناحل متننأخرة (*)م هننذا التقريننر الوهابيننة قنند   ي   ،أخننرىويف صنن حات 
، وحسننب منطننذ هننذه  املعتقنندات ا صننلية ومننن ج السننلو، وهنني حركننة تنندعو إىل العننودة إىلاينندا 
ا صننل عننن االحنننراف عننن  انةننة يف، ات النن  يتخننبط في ننا العننام اليننومفنن ن املشنناكل وا زمنن ،احلركننة

ل منا ال ينت ني إىل ممارسنات ن نشناط هنذه احلركنة هنو ابلضنرورة يف حماربنة كن، وعليو فن هنج السلو
 .السلو
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إىل  ،ينندعوا هننذا التقرينر امل ت ننني بدراسننة مفنل هننذه القضننااي ،، وةنبننا لسنوء اإلدرا لكنن
نن السننل ية اجل اديننة النن  تنننت ج  ر مننن خطننورةذ   الت ريننذ بننني السننل ية العل يننة والسننل ية اجل اديننة، وحي 

ننننلنننننزا  املسننننلد م  العنننننو وا وراء عنننندم االسننننتقرار يف أفوانسننننتان، ، والنننن  كانننننل ا هلننننا يف التويننننين جا
التقرينننر إىل أن ض نننعو   هنننذالنننل  ،    وعلينننو ، والعنننراق حالينننا.الشيشنننان، كشننن ي، اجلزا نننر ،البوسننننة
 و  القادرينة ، نظرا لوصوهلا املتأخر، ونظنرا لتجندرجملت عات الساحل اإلفريقي الوهابية اخرتاق

 
ريدينة امل

فرضنننية وينننود  إرهننناب إسنننالمي يف  ، التقرينننر  اتنننوض  ح  د  ي ننن، يف ثقافنننة هنننذه اجملت عنننات  والتيجانينننة
نند ة املبالوننة يف تقننندير الت دينند اإلرهننايب يف  و     نن، أو علنننى ا قننل،     اإلفريقنني السنناحل هنننذه منننن ح 
التخريننب يف هنناب و ، يشنني هننذا التقريننر إىل أن أع ننال العنننو واإلر بننل، وأكفننر مننن  لننك .املنطقننة
، مفنننل حركنننة ا قننندام ، ال عالقنننة هلنننا ابإلسنننالمحركنننات كاريزمينننة :قننند تنننرتبط بنننن اإلفريقننني السننناحل
، وحركنة اجلننرال هنو غنريب ودخينل علنى ثقافنة املنطقنة، املناهضنة لكنل منا (*) (eetF areB)العارية

araK(45)د، ال  كان هلا يناح مسل، يف السنوال. 

 :ار األمريكي يف الساحل اإلفريقيت االنتشليا، وآاملصاحل /رابعا 
على أنو توايد  ،نطقةم توايدها يف املقد   على الرغ  من أن الوالايت املتحدة ا مريكية ت  

،  إال أن احلقيقننة ختلننيل املنطقننة مننن مشنناكل اإلرهنناب إىل  ، ي نندف اب سنناس و أبعنناد إنسننانية
، هنني أتمننني مصنناحل ا الن طيننة يف إفريقيننا العسننكري ا مريكنني يف كننل الفابتننة خلننو هننذا االنتشننار
 %30. حيث متفل القارة اإلفريقية يف السوق الدولية للطاقة حواي (46)املورب العريب وخليج غينيا

(47). 

شارل سنايدر أن املصاحل اإلسرتاتيجية  عد كاتب الدولة للش ون اإلفريقية،وقد أكد مسا
هذه املصاحل  ات الصلة ابلطاقة، متوايدة يف غرب   ، ومعظمريكية إبفريقيا قد تعاي ل م خراا 

، يف (oodsideW)ك ننا أعلنننل الشننركة االسننرتالية  وودسننايد  .(*)، وخاصننة يف خلننيج غينينناالقننارة
برمينل  75000بقندرة  إنتايينة  لنن:  ،موريتانيناشننقوي   ، عن اكتشاف ا حلقنول برتولينة يف2001

، مننع قنندرة إنتننا  اكننن أن مليننار برميننل مننن البننرتول 5إىل  3 ، ويننود منننيف اليننوم، وي  ننرت  أيضننا
، وتت ركنننننز هنننننذه اإلمكانينننننات البرتولينننننة (48)برمينننننل يومينننننا 300000إىل  250000تصنننننل منننننن 
ر قننند  ت  فن   ،،  تينننوف،  ثي ننناث،  قنننوربني،  ابدا. أمنننا ابلنسنننبة لتشنننادشننننقوي يف   ،أساسنننا ،ملوريتانينننا

برميل يف  250000ن تصل إىل كن أمع قدرة إنتا  ا   ،مليار برميل من البرتول 1احتياةا ا بن : 
 .(49)مليون برميل 300ر احتياة ا من البرتول بن: قد  . إضافة إىل النيجر ال  ي  اليوم
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أعطنننننل ، واحلننننرب الدولينننننة علنننننى اإلرهننننناب 2001سنننننبت رب  11ى النننننرغ  منننننن أحنننننداث علنننن
. إال أن التوايننند سنننكري عنننرب العنننامننننا لالنتشنننار الع، إةنننارا قانونينننا متيللنننوالايت املتحننندة ا مريكينننة

. ورغ  ة قبل احلرب الدولية على اإلرهابالعسكري ا مريكي يف القارة اإلفريقية يعود لسنوات كفي 
 : مركزا على ما يلي الدراسة لك سيكون تركيزان يف هذه 

 :مبادرة مكافحة اإلرهاب عرب الساحلأ/ 

فعلى مستوى احلدود  . ةة من اجلراة املنظعترب منطقة الساحل ااال تقليداي  نوا  كفي ت  
رينننب ، تنشنننط العديننند منننن العصننناابت الدولينننة املختصنننة يف  ، موريتانيننناادتشننن، بنننني مننناي، النيجنننر

شنننناةات يف خدمننننة الشننننبكات كنننل هننننذه الن  ت ص ننننب  . و السنننالح، املخنننندرات، ا شننننخا ، والسننننلع
، اخنرتاق احلندود لقندر ا علنى، ابلنظنر ي نال املنطقنة قنادرة علنى النتحك  فد دو ع  ، ال  م تن  اإلرهابية

ف املنطقة ر  ع  ، والتحال ات ال  أقامت ا مع ابروانت الت ريب ال  تن  اثة التكنولوييا ال  متتلك اد  وح  
. أدى  املنطقننة، وكننذا اسننتوالهلا للسننكان انليننني الننذين أرهق نن  الوضننع االقتصننادي املننزري يفيينندا

، إىل إعنننالن  مكتنننب مكافحنننة اإلرهننناب بنننوزارة قلنننذ يف السننناحلا مريكننني للوضنننع املهنننذا اإلدرا  
والنننن  اسنننننت دفل  ،2002رب نننننوف  07يننننوم  ا ارييننننة مبننننادرة مكافحننننة اإلرهنننناب عننننرب السنننناحل

. ويف (50)، وموريتانيننا  نندف التعنناون علننى حتقيننذ اسننتقرار إقلي ننياب سنناس: النيجننر، منناي، تشنناد
إبرسنال م ندر  بني منن  2004 - 2003 ة ا مريكينة يفل النوالايت املتحند، قامنإةار هذه املبنادرة
، (51)، لتكننننوين قننننوات هننننذه البلنننندان علننننى تقنيننننات مكافحننننة اإلرهننننابucomE القننننوات ا اصننننة

 . (*) (52) 2004مليون دوالر من ميزانية  6.25وخصل هلا الكونورس 

 ،كنل من حتقيذ العديد من النجاحات، ومت2004 ل مبادرة الساحل يف ديس رب انت
 عبند، والقنبض علنى الندول ا ربعنة املعنينة ابملبنادرةد ال عل السنريع لندى ر  على رأس ا ة يز وحدة ل  

، وتسنننلي و للحكومنننة يف تشننناد النننرزاق البنننارا، القينننادي يف تنظننني  اجل اعنننة السنننل ية للننندعوة والقتنننال
 .2004اجلزا رية سنة 

 :ب/ مبادرة مكافحة اإلرهاب عرب الصحراء

يف  ،، توسيع للج ود ا مريكية يف مكافحة اإلرهاب الدوي ا ساسهذه املبادرة هي يف
حينث كاننل النجاحنات الن   .ومنطقنة الصنحراء الكنربى اإلفريقني منطقة املونرب العنريب والسناحل

تكفينو وتوسنيع اجل نود ا مريكينة ل، دافعنا أساسنيا بادرة مكافحنة اإلرهناب عنرب السناحلحققت ا م
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نت  دول أخنرى  ات ال  إبدرا   ،يف مكافحنة اإلرهناب هني: اجلزا نر، املوننرب، و  ،ونرايف ابلسناحلام يح 
 .(53)، والسنوال عن منطقة الصحراء الكربىتونس عن املورب العريب، ونيجياي

اد د  وامت نن ،والصننحراء الكننربى اإلفريقنني اء اجلوننرايف يف منطقننة السنناحلو  و كننان لعنناملي ا   نن
وش عن هذه املبادرة كبي يف إعالن إدارة ب  اورا ، د  املنطقةإىل  اجل اعة السل ية للدعوة والقتال نشاط

، من أيل حتسني قدرات الدول املعنية يف السيطرة على أمنية -، كآلية عسكرية 2005يف يوان 
الندول. و ندف هنذه  ، أو علنى مسنتوى احلندود بنني هنذهاجل اعات اإلرهابية علنى أراضني ا نشاط

أمنينننة واحننندة للتحننندايت ا منينننة يف املنطقنننة. هنننذه الرةينننة الننن   رةينننةلتأسنننيس حماولنننة ال املبنننادرة إىل:
ا تعلنذ من نا يلينات أتمنني ، خاصنة مناجل ود على مستوى آلينات املواي نةتستدعي بدورها توحيد 

 .اإلستخباراتية، وتنسيذ اجل ود احلدود

 : ن حيثم،  مريكية يف اال مكافحة اإلرهابا يف املقاربة ارا و  ط  تعترب هذه املبادرة ت  

، واختنزال كنل يذ ا ناق علنى الشنبكات اإلرهابينةأهنا تنت ج مبدأ  اإلستباقية، من أيل تضي  -1
 . النشاط الدفاعي، وليس اهلجومياودا ا يف

، بل  دف إىل اإلرهابية النشطة يف املنطقة فقطال  دف املبادرة إىل القضاء على الشبكات  -2
، كنننال قر ونسنننبة البطالنننة ئصنننال ا سنننباب ا صنننلية ل رهننناباستمسننناعدة احلكومنننات انلينننة علنننى 

  .، التخلو االقتصادي، وضعو معدالت التن يةاملرت عة لدى فئة الشباب

تسنننعى هنننذه املبنننادرة إىل ةسنننيد مبننندأ الع نننل اب ايدي اإلفريقينننة، منننن خنننالل تنظننني  تننندريبات  -3
 مريكيننة ابلقيننادة ا وروبيننة ، علننى مسننتوى القننوات ادول املنطقننة علننى مكافحننة اإلرهنناب جليننوش

يف مواقنننو  ،ل مننن ضننرورة تنندخل الننوالايت املتحنندة ا مريكيننةل  ننق  وهننو مننا اكننن أن ين  ، ا مريكيننة
تسننعى هننذه املبننادرة يف  ،. حسننب املسنن ولني ا مننريكيني(54)تتعلننذ ابلنزاعننات ا هليننة أو اإلرهنناب

ومنطقة ، والساحل اإلفريقي رب العريبمنطقة املوإىل خلذ حالة من االستقرار يف  ،فلس ت ا العامة
ورخننناء  ،، وخلنننذ ينننو أمنننيستئصنننال الشنننبكات اإلرهابينننة النشنننطة، عنننن ةرينننذ االصنننحراء الكنننربى

، وبنننننناءا علنننننى هنننننذه (55)ول دون أي حماولنننننة إلنشننننناء قاعننننندة ل رهنننننابيني يف إفريقيننننناحي  ننننن ،اقتصنننننادي
 :يون هذه املبادرة يف شقني مهايقدم ا مريك ،ال لس ة
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 :العسكري قالش *

، و ن ييوش دول رك زا أكفر منو إنسانياتتطلب مكافحة اإلرهاب حتضيا لوييستيكيا م  
نننننت  ك  ، وال تنننننتحك  يف ت  غننننني م ينننننأة لوييسنننننتيكيا اإلفريقننننني السننننناحل ت اا نننننة هنننننذا الننننننو  منننننن ايك 
نن، وغنني قننادرة علنى ك  الت ديندات ، كتلننك النن  حندثل يف منناي مننن ةننرف كننات الت نردشننوكة حر  ر  س 

ى نقنل ر علناد  ي ق نك نر  فن ن مواي نة عندو ح   ،والت رد النذي حندث يف مشنال النيجنراعات  أزاواد، ت
 ، تبقى قضية أكربوى إىل آخر يف مستوى حج  اإلرهاب، ومن مستالت ديد من منطقة إىل أخرى

لندى دول  ،ول س ند ثونرة نقنل ا نربة يف آلينات حماربنة اإلرهناب .من إمكاانت ييوش دول املنطقنة
قامننل اإلدارة ا مريكيننة بوضننع  ،ومنطقننة الصننحراء الكننربى اإلفريقنني وننرب العننريب ودول السنناحلامل
 . 2005:  فلنفو  رانمج للتدريبات العسكرية  ي بنب

 ، تشاد، السنوال، النيجر، املورب، موريتانيا، مايخ صل هذا الربانمج العسكري لن: اجلزا ر
، وتشنجيع عنية علنى تقنينات مكافحنة اإلرهنابل امل،  دف تدريب القوات العسكرية للدو وتونس

 تتطلنب ،  ن عاملينة الت ديندات العسكرية وا منية بشكل تناعيهذه الدول على تكفيو اجمل ود
 .   أدبيات الدراسات ا منية عاملية االستجابة، حسب ما تقدمو

 االرتقناء ، إىلمنن خنالل هنذه التندريبات العسنكرية ،تسعى الوالايت املتحدة ا مريكينةو 
، حينث خصصنل هلنذا قتال ويف الع ليات اإلسنتخباراتية يف الي  جبيوش دول املنطقة إىل مستوى ف  

ينندي  3000، منن أينل تندريب ضابط م در  ب من قوا نا املتوايندة علنى مسنتوى 300اهلدف 
منننن سننيارات خ ي نننة، وسنننا ل ، نطقننة، منننن خنننالل هننذه التننندريبات. ك نننا اسنننت ادت دول املإفريقنني

 .(56)، وبرامج للرةية الليليةتصاالتاال

 :* الشق املايل
، وابلتاي راف، يض  ا وعة كبية من الدوليعد هذا الربانمج إةارا للتعاون متعدد ا ة

، مليننون دوالر 500تحنندة ا مريكيننة ، كرسننل الننوالايت املطلننب التزامننات ماليننة معتننربة. لننذلكيت
. (57)ملينون دوالر يف السننة 100، م  عند ل 2010و  2005ذا النربانمج، منابني إلن اق ا علنى هن

وتندريب يينوش الندول املعنينة  نذه املبنادرة ، أ ن  ذ علنى تكنوين أن يزءا كبيا من هذه امليزانية ومع
، التن ينننننة االقتصنننننادية رهننننناب، إال أن قطاعنننننات مفنننننل الصنننننحة، الرتبينننننةعلنننننى آلينننننات مكافحنننننة اإل

 .(58)ية هذه املبادرةمن ميزان %40وااليت اعية أخذت ما يقارب 
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 :ج/ القيادة العسكرية األمريكية إلفريقيا

مسننننتوى  نننننس  ، تتواينننند النننننوالايت املتحنننندة ا مريكينننننة عسننننكراي يف العننننام علنننننىحاليننننا
 علنى مسنتوى ثنالث ، وتقع القارة اإلفريقية من هذا االنتشار العسنكري ا مريكني يف العنامقيادات

 - PACOM -قيننادة الباسنن يك  - -CENTCOM القيننادة املركزيننة قيننادات إقلي يننة، هنني
ة . ومننن أيننل هيكلننة تواينندها ضنند التحنندي اإلرهننايب يف القننار - EUCOM-القيننادة ا وروبيننة

إنشنناء قاعنندة عسننكرية أمريكيننة يف  2007يف في ننري   .و.بننوش اإلفريقيننة قننرر الننر يس ا مريكنني
:  وهني اختصنار لنن  - AFRICOM -إفريقينا، حتنل اسن   القينادة العسنكرية ا مريكينة إلفريقينا 

friqueA'Lde  ommandement C (59) واقنننرتح الننر يس ا مريكننني  .و.بنننوش ليبنننياي ،
، ورفنض العديند منن بعنض االسنرتاتيجيني يف البنتناغون ا رت   اع ن ،. لكنضافة مقر هذه القيادةالست

 .(60)اأبملاني ، يعل ا متارس نشاة ا من  شتوتوارتفريقية استضافة مقر هذه القيادةالدول اإل

إلفريقينننا  ، فننن ن هنننذه القينننادة العسنننكرية اجلديننندةحسنننب تصنننرحيات النننر يني ا منننريكينيو 
، إىل خلذ إةار م سسايت يستوعب السياسات ا منية للوالايت املتحدة ا مريكينة تسعى، أساسا

التندخل ، سنواحل  التندخالت اإلنسنانية، النشناةات املدنينة، ا منن يف الع   د  وي   ،يف القارة اإلفريقية
 .قلي ي، ومتعدد ا ةراف، اإليف حالة الكوارث الطبيعية، وتسعى لتدعي  التعاون الفنا ي

االنضنننواء حتنننل مضنننلة أمنينننة ، رفضنننل أغلنننب الننندول اإلفريقينننة علنننى املسنننتوى اإلفريقننني
ادة العسننكرية ا مريكيننة إلفريقيننا. ف نني ، رفضننل استضننافة مقننر القيننأمريكيننة. وعلننى هننذا ا سنناس

، صرح  موسيوا لكواث، وزير الدفا  جلنوب أفريقيا أن  الدول اإلفريقية تعنار  إقامنة 2007أوت 
، وهننذا القننرار لننيس قننرارا أحنناداي بننل هننو قننرار يكيننة علننى أراضنني القننارة اإلفريقيننةقيننادة عسننكرية أمر 

هنننذه اجلزا نننر علنننى ةلنننب النننوالايت املتحننندة ا مريكينننة الستضنننافة  د  االحتننناد اإلفريقننني. ك نننا كنننان ر  
 3، يف حم ننند جبننناوي صنننرح وزينننر ا اريينننة السنننيد، حينننث قاعننندة يف صنننحرا  ا يف ن نننس السنننياقال

،  ن  لك يتعار  مع إقامة قاعدة أينبية على أراضي ا :  أن اجلزا ر ترفضقا ال ،2007مارس 
 .(61)سياد ا واستقالهلا 

قينننا، وانتشنننار اجلرانننة فريم عننندم االسنننتقرار يف إقننند   رغننن  أن النننوالايت املتحننندة ا مريكينننة ت  
، كندواعي لقينام هنذه القينادة  ،يقيناو احلركنات اإلرهابينة حننو تكفينو نشناةا ا يف إفر ي نو  ، وتن  والعننو
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إىل ثنننالث إال أن معظننن  الدراسنننات ترينننع أسنننباب ت كننني اإلدارة ا مريكينننة يف إقامنننة هنننذه القينننادة 
 :حتوالت إسرتاتيجية، هي

 ، وتن و نننننني  ريقننننننياإلف يف املوننننننرب العننننننريب والسنننننناحلتكتننننننل الشننننننبكات اإلرهابيننننننة النشننننننطة  -1
 ن وال  ننا لتنظنني  القاعنندة حتننل اسنن ، وإعننالنشنناط انلنني إىل النشنناط اإلقلي ننياسننرتاتيجيا ا مننن ال

وربية يف املنطقة هدفا القاعدة يف بالد املورب اإلسالمي. هذا التكتل الذي وضع م اتة املصاحل ال
رب العنريب إىل إدرا  املنطقنة امل تندة بنني املون ا مريكينة ت املتحندة، وهو ما أدى ابلوالايأساسيا لو

، علننننى أهنننننا منطقننننة  ات  دينننندات أمنيننننة حننننادة علننننى القننننارة اإلفريقيننننة ومنطقننننة الصننننحراء الكننننربى
 .الدول ال اشلة :دول املنطقة تقع ض ن ما يس ى بن ن أغلب، خاصة وأاملصاحل ا مريكية في او 

ة ، أن هذه القيادة ياءت كنتيجة لتخنوف   علنى املصناحل االقتصناديي ا مريكيون   ال      -2
. فالقارة اإلفريقية كانل يف املرتبة ا وىل وخاصة من ا املصاحل الن طية، ا مريكية يف القارة اإلفريقية

نن   ل   . وبننناءا علننى هننذه 62)( %20بنسننبة  2006، سنننة والايت املتحنندة ا مريكيننة ابلننن طي الننو     
 -منا في نا العسنكرية  -ت املتحندة ا مريكينة بكنل الوسنا ل، تسعى النوالاييقيالطاقوية إلفر ا مهية ا

، النن  ن ط واملعننادن الف ينننة يف إفريقيننا، وع ليننات التنقيننب علننى الننإىل أتمنني هننذه املصننادر الطاقويننة
، رن ط والونناز وتتنننوز  بنننني : اجلزا نننشنننركة تنشنننط يف اننال اسنننتخرا  الننن 60تتواينند في نننا أكفنننر مننن 

 تقننول أبن ، ابإلضننافة إىل العدينند مننن التقننارير النن (63)والسننودان، تشنناد، تانيننا، منناي، النيجننرموري
، لقريننب أكننرب منننو يف ا لننيج العننريب، يف خلننيج غينيننا سننيكون يف املسننتقبل ااإلنتننا  اليننومي للننن ط

 .نطقةبسب تنامي التيارات اإلسالمية الراديكالية املعادية لل صاحل ا مريكية يف امل

حنننو القننارة  ،واهلننند ،روسننيا ،ار بعننض القننوى العامليننة كالصنننيالقلننذ ا مريكنني مننن انتشنن -3
فبعد أن كانل  .وهو ما يضع املصاحل ا مريكية يف املنطقة موضع تنافس مع هذه القوى .اإلفريقية

، دخلل يقيةاإلفر  فرنسا والوالايت املتحدة ا مريكية ةرفني أساسني يف التنافس على ثروات القارة
، منن خنالل انت اي نا إسنرتاتيجية يديندة يف عالقا نا يف السنوات ا خنية كالعنب مننافس الصني

ينة واقتصنادية هامنة، وغني مل مويب ا مسناعدات مالد  ال عدو، وال  ق   إبسرتاتيجية الدولية تس ى
ايت ن ط بعنند النننوال، ابإلضنننافة إىل أهنننا اث  مسننتورد للنن(64)، للعدينند مننن النندول اإلفريقيننةمشننروةة

 .  املتحدة ا مريكية يف العام
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 :خامتة

 : إىل نقطتني أساسيتني مها ختلل هذه الدراسة من خالل ما سبذ

ياهنننندة إىل تقنننندمي يننننور  بننننوش االبننننن، سننننعل  ن إدارة الننننر يس ا مريكننننيعلننننى الننننرغ  مننننن أ -1
سنالم ينراء تننامي اإل ،يف احلنرب الدولينة علنى اإلرهناب ، على أننو يب نة يديندةالساحل اإلفريقي

، الذي يرتبط بشكل وثينذ منع العابر للحدود، وقوة الت ديد اإلرهايب السياسي املتطرف يف املنطقة
ية ا مريكية يف ، إال أن العامل ا كفر قدرة على حتديد السياسة ا اريسالمية املتطرفةالتيارات اإل

يف أتمننننني مصنننناحل ا احليويننننة يف القننننارة ، هننننو رغبننننة الننننوالايت املتحننندة ا مريكيننننة السننناحل اإلفريقنننني
، واب خل من ا املصاحل الطاقوية. هنذه ، على ويو ا صو فريقية ع وما، والساحل اإلفريقياإل

 .ة كل ي ودها، ما في ا العسكريةاملصاحل ال  يندت هلا الوالايت املتحدة ا مريكي

ش، من أينل التحنر  بكنل الوسنا ل  .و.بو  الر يسية التربيرات ال  قدمت ا إدارة رغ  مصداق -2
الدوي يف  اإلرهابو ديدات ،  املنطقة من الت ديدات الداخليةاملتاحة لتأمني املصاحل ا مريكية يف

أو التنننافس العننناملي بننني الننندول علننى اكتسننناب الن ننو  يف املنننناةذ  ات ، منطقننة السنناحل اإلفريقننني
يبقننى  ،شننار ا مريكنني يف السنناحل اإلفريقننينت، إال أن مصنني هننذا االهت ننام وااليننة االقتصنناديةا مه

االقتصننننادية علنننى املسننننا ل أوابمنننا، النننن  تعطننني ا ولويننننة لل سنننا ل  إدارة الننننر يس ءا نننوال مننننع اننني
بننننوش العسننننكرية يف إسننننرتاتيجية ، حيننننث يقننننول الننننر يس أوابمننننا، يف أحنننند تعليقاتننننو علننننى العسننننكرية

ية ولنيس إىل ةربنة اسننتع ارية يديندة. إضننافة : حتتننا   إفريقينا إىل شنراكة اقتصننادالسناحل اإلفريقني
، نتا ج عكسية متاما، ال  اكن أن  ت دي إىل ر من عسكرة إفريقياذ   إىل ويود تقارير ودراسات حت  

دول ، يننراء االخننتالف املويننود بننني النن، بنندل حل ننادي إىل تع يننذ النزاعننات يف القننارةوأهنننا قنند تنن  
 .املصاحل اإلفريقية على مستوايت الدين، الفقافة،

 :واإلحاالت اهلوامش
، ز دراسنات الوحندة العربينةمركن .الوحددة الوننيدة ومشدكلة األقليدات يف إفريقيدا، عبد السالم إبراهي  بودادي (1) 

 . 17،  . 2000، بيوت
، ، يف : يننون بيلننيس، وسننتيو  يننث: الوننرب واإلسننالمرا  الفقننايف يف العالقننات الدوليننة،  الصننسننااون مننيدين (2) 

اإلمننارات العربيننة املتحنندة، ، ، تننر : مركننز ا لننيج لألحبنناث، مركننز ا لننيج لألحبنناث1ط.  .ملددة السياسددة العامليددةعو 
2004.  . 784. 
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